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33 يعتذر النائب د.يوسف 
الزلزلة عن عدم استقبال 
رواد ديوانه خالل ش���هر 
محرم احلرام على ان يعاود 
استقبالهم بعد شهر احملرم 

مباشرة كاملعتاد.

الزلزلة يعتذر 
في محرم احلرام

يعت���ذر النائب صالح 
عاشور عن عدم استقبال 
رواد ديوانه خالل ش���هر 
محرم احلرام على ان يعاود 
اس���تقبالهم بعد انقضاء 

الشهر.

عاشور يعتذر 
لرواد ديوانه

يعتذر وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
عن عدم استقبال رواد ديوانيته 
مس���اء اليوم الس���بت على ان 
يعاود استقبالهم السبت املقبل 

كاملعتاد.

الروضان يعتذر لرواد 
ديوانيته اليوم السبت

عروض مميزة من »سفير مارينا« في موسم األعياد »الجوثن« تعيد إطالق منتجات تلوين الشعر من كادوس األلمانية

واشراف املدربة العاملية لكادوس 
ربيكا انتوني ومديرة التعليم في 
شركة كادوس الشرق االوسط مايا 
ستانلي، حيث مت العمل على شعر 
10 عارضات بألوان وتسريحات 
مختلفة ابه����رت جميع احلضور 
من ناحية جمال األلوان ورائحة 
الشعر واختتم احلفل بعشاء على 

شرف املدعوين.

اللون كامال 100% ودائم،  ليكون 
تركيب����ة جديدة العطاء الش����عر 
اللون البراق والطبيعي والدائم، 
رائحة زكية الغت رائحة االمونيا 
املزعجة التي توجد داخل كل صنف 
لتلوين الش����عر بحيث ان املنتج 
اجلديد من كادوس بروفيش����نال 
يتمتع برائحة عطرة متاما كرائحة 
العطور، وجرى هذا احلدث بادارة 

بني صبغة كادوس بروفيش����نال 
واالصناف االخرى وان ما توصلت 
له كادوس اخي����را قد فاق بكثير 
امل����اركات االخرى بحيث  جميع 
ان التركيب����ة اجلديدة املتطورة  
والت����ي تركزت عل����ى اهم ثالث 
نواح لتلوين الشعر وهي تركيبة 
املايكروسفير حيث تتغلغل 500 
تريليون جزئية الى كل ش����عرة 

لميس بالل
الشعر تاج جمال املرأة الدائم 
لونه وتس����ريحته هما االساس 
في ابراز هذا اجلم����ال، لذا يجب 
ان نس����عى دوما للحصول على 
شعر سليم من خالل العناية به 
وتغذيته واعطائه اللون اجلميل 

الطبيعي.
وألن »اجلوث����ن« تؤم����ن بأن 
احتياجات العناية بالشعر توازي 
العناية بالبشرة، لذلك كمواكبة 
ملتطلبات املرأة العصرية أقيم في 
قاعة سلوى الصباح حفل اعادة 
اطالق منتجات تلوين الشعر من 
كادوس بروفيشنال اجلديدة حيث 
مت عرض االبتكارات اجلديدة من 
ألوان كادوس التي تناسب جميع 
انواع الشعر وتخلل هذا احلدث 
ورش����ة عمل واس����تعراض حي 
بحضور عدد كبير من االعالميني 
واصحاب الصالون����ات ومعاهد 

التجميل وذوي االختصاص.
وبفض����ل منتج����ات كادوس 
اجلديدة اصبح بأمكان املرأة تغيير 
لون شعرها من فترة الى اخرى 
دون ادنى تأثير على صحة الشعر 
ومظهره فتركيبة صبغات كادوس 
مصنع����ة خصيصا ك����ي حتمي 
وحتافظ على جمال وروعة الشعر 
البريق  لفترة طويل����ة واعطائه 
الرائع والل����ون الطبيعي الظهار 

جمال املرأة بأبهى صورة.
وبهذه املناسبة ألقى مدير عام 
شركة اجلوثن حسني دياب كلمة 
رحب فيها باحلضور، وحتدث عن 
اهمي����ة كادوس فهي من الناحية 
ابتكارا  العلمية والعملية االكثر 
لتلوين الشعر والعناية به لهذا 
العام، حيث افاد بشهادة اخصائي 
تلوين الشعر بأنه ال ميكن املقارنة 

يستعد فندق »سفير« مارينا الكويت 
الستقبال ضيوفه ونزالئه لالحتفال معهم 
مبوس����م األعياد، ويتقدم بأحر التمنيات 
والتهاني للجميع مبناسبة العام الهجري 
اجلديد، عيد امليالد املجيد ورأس الس����نة 
امليالدي����ة. ويقدم الفندق أفضل العروض 
واألنش����طة التي تؤمن لضيوف����ه الكرام 
وقتا ممتعا بصحب����ة العائلة واألصدقاء. 
وتشمل االحتفاالت مجموعة من األنشطة 
املتنوعة واملمتعة التي صممت بعناية لتنشر 
روح وأجواء األعي����اد البهيجة للعائالت 

واألصدقاء.
باس����تطاعة أفراد العائلة تناول عشاء 
فاخر عشية عيد امليالد على ضوء الشموع، 
أما يوم العي����د فبإمكانهم االلتفاف حول 
مائدة غداء عيد امليالد التقليدي التي أعدت 
بعناية خاصة في مطعم أطالنتيس املعروف 

مبأكوالته الغنية.
أما األطفال فله����م احلصة الكبرى في 
التحضيرات والبرامج التي أعدها الفندق 
له����م، وميكنهم التلذذ بتناول الغداء الذي 
يش����مل كل ما تستطيبه أنفسهم، ومن ثم 
يقضون وقتا ال ينس����ى في »نادي مارينا 
لألطفال« الذي يوفر العديد من األنشطة مبا 
في ذلك األلعاب املسلية، الرسوم، الرسم 
على الوجوه، األفالم، ويتم تتويج احتفاالت 
اليوم بتوزيع الهدايا والعديد من املفاجآت 

األخرى.
إن إعداد كل ما هو جديد ومتميز هو من 
اختصاص فندق »سفير« مارينا الكويت، 
ومطعم����ا الفندق الش����هيران، أطالنتيس 
ومطعم ال� »6 باملز« على أهبة االستعداد 
لالحتفال مع زوار وضيوف الفندق للتمتع 

باألطباق اللذيذة الشرقية والغربية.
ويستقبل مطعم »6 باملز« مرتاديه عشية 
رأس الس����نة اجلديدة ببوفيه عشاء غني 
بأطباق من مختلف املطابخ العاملية على وقع 
األنغام الشرقية األصيلة. وسيقدم مطعم 
أطالنتيس الفاخر الذي يتمتع بإطاللة خالبة 
على شاطئ اخلليج العربي، تشكيلة من 
األطعمة الغريبة، وتكتمل الفرحة بأجواء 
األعياد مع أنغام املوس����يقى التي تعكس 

صورة االنطباع االحتفالي.
ال تت����ردد في جعل فرحت����ك فرحتني 
واحتفل مبوس����م األعياد املقبلة مع فندق 
»س����فير« مارينا الكويت، فش����عاره الذي 
يتمسك بالتزامه هو أن تكون احلياة أحلى 

وأغنى باملتعة في ربوعه.

»سفير مارينا« استعد الستقبال ضيوفه في األعياد

متابعة من احلضور

إحدى العارضات بعد تغيير لون شعرها

العارضات بعد تغيير ألوان شعورهن

ربيكا انتوني.. وتغيير للون شعر إحدى العارضات

حسني دياب متحدثا للحضور

أشهى األطباق من بوفيهات مطاعم »سفير مارينا« 

 BOURJOIS بالتعاون مع
باريس، قامت اليف س���تايل 
)العالمة التجارية املتخصصة 
ب���أدوات التجمي���ل والهدايا 
املن���زل في  وإكسس���وارات 
سنتربوينت( بإطالق عرض 
 »BOURJOISاليف ستايل و«
ال���ذي يتزام���ن مع موس���م 
األعياد واحتفاالت رأس السنة 
اجلدي���دة. ميتد العرض ملدة 
شهر واحد، حيث بدأ في 1 من 
ديسمبر اجلاري وينتهي 31 
منه، وهذا العرض سار لدى 
اليف ستايل في جميع محالت 
س���نتربوينت املنتشرة في 
جميع أنحاء الكويت، ويتيح 
هذا العرض من »اليف ستايل و

BOURJOIS« جلميع املتسوقني 
الذي���ن يقومون بش���راء ما 
قيمت���ه 16 دينارا أو أكثر من 
 BOURJOIS أي من منتجات
الفرصة لدخول السحب الكبير 
والفوز بسيارة رينو كوليوس 

الرباعية اجلديدة.
وقد علق الرئيس التنفيذي 
ملجموعة الندم���ارك الكويت 
سيبل باسو، على هذا العرض 
قائ���ال: »كل ع���ام نحتفل مع 

تعليقا على هذا العرض: إن 
سنتربوينت يفاجئني دائما 
بعروض���ه املغرية، لقد قمت 
بشراء مجموعة من منتجات 
BOURJOIS مما س���يؤهلني 
لدخول السحب وفرصة الفوز 
بس���يارة أحالمي، دون ادنى 
شك س���أعود للتسوق لدى 
»اليف س���تايل مرات عديدة 

في املستقبل«.

»لق���د خططن���ا للمزيد من 
أنشطة العمالء في املستقبل 
البعض منها جديد  القريب، 
والبعض اآلخ���ر كان ناجحا 
السابقة  الس���نوات  جدا في 
والتي سنتيح لعمالئنا الكرام 
الفرصة ثانية لالستمتاع بها 

في عام 2010«.
وقال���ت حن���ان عبداهلل 
وهي من عمالء سنتربوينت 

عمالئنا مبوس���م األعياد من 
خالل بعض العالمات التجارية 
األكثر شعبية، و)اليف ستايل( 
ه���ذا الع���ام يدع���و عمالءه 
لالحتفال معه ببهجة األعياد، 
ويتيح لهم املجال ليعيشوا 
أجواء املتعة والفرح ومينحهم 
الفرصة للف���وز بهذه الهدية 

القيمة«.
وأض���اف باس���و قائ���ال: 

سيارة رينو كوليوس اجلديدة من »سنتربوينت« 

)كرم دياب(عبداملجيد ماضي

 تألقي مع منتجات BOURJOIS من »اليف ستايل« لدى »سنتربوينت« 
واحصلي على فرصة للفوز بسيارة رينو كوليوس الجديدة


